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DESCRIÇÃO 

 
SS-30™ Extreme literalmente reveste as placas de 
acoplamento e superficies deslizantes para fornecer 
proteção contra engripamento, escoriações e congelamento 
térmico. Seu alto teor de partículas de sobre previnem o 
contato metal-metal, mantém as qualidade de lubrificação 
sob várias temperaturas, expansão, contração, pressões 
cíclicas e cargas. 
 
SS-30 Extreme possui um alto teor de micropartículas de 
flocos de cobre puro que são homogeinizados emu ma 
graxa complexa de sulfonate de cálcio com resistência à 
corrosão e propriedades antidesgaste. Não contém 
chumbo, zinco, dissulfeto de molibdênio ou grafite. Não 
requer mistura, não separa, sai, derrete ou seca durante o 
armazenamento. É fortacelido com antioxidants e inibidores 
de corrosão. Essa formulação é livre de brilho.  
 
SS-30 Extreme é fácil de usar, aplicar com pincel e adere 
de forma tenaz – mesmo em superficies molhadas ou 
oleosas. Pode ser aplicado com pincel mesmo em raízes de 
rosca e em qualquer superfície, garantindo uma cobertura 
complete e eficiente. 
 
SS-30 Extreme foi formulado especificamente para 
encaixes subaquáticos, protegendo-os de escoriações e 
ruptura. Atua igualmente bem em uma variedade de metais 
similares e diferentes e em partes de metal, incluindo aço, 
ferro fundido, bronze, cobre, plásticos, juntas de titânio e 
gaxetas. Excelente para aço inoxidável.  
 
• Livre de grafite, chumbo MoS2  
• Protege contra engripamento, congelamento térmico, 
escoriações, ferrugem e corrosão. 
• Sem brilho 
• Aplicável com pincel de forma fácil 
• Muito aderente em superficies secas e molhadas 
• “Reveste as placas com cobre para prevenir o contato 
metal-metal  
• Não sai nem goteja  
• Cor - Cobre 
• Alta condutividade elétrica 

 

APLICAÇÕES 
 
SUBAQUÁTICAS: Para porcas e parafusos subaquáticos 
em que a resistência à corrosão a longo prazo e o anti 
escoriação são as principais preocupações. 
 
USO GERAL: 
Pinos   Parafusos Encaixe de pressão  
Porcas   Corrediças Flanges 
Parafuso rosc.  Buchas  Superfícies deslizantes 
 
OBSERVAÇÃO: Não usar em linhas de oxigênio. 
 

 

 
ATENDE A: 

Especificação Militar MIL-PRF-907F 
 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 
-65°F (-54°C) a 1800°F (982°C) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
 
Espessante   Complexo de Cálcio 
Tipo de Fluído    Óleo do Grupo I  
Cor/Aparência    Pasta de Cobre 
Ponto de Gota (ASTM D-566)  Nenhum 
Gravidade Específica   1,2 
Densidade (lb/gal)   8,35 
Separação do Óleo   <2,0 

% PERDA DE MASSA a 212°F (100°C) 

Ponto de Fulgor (ASTM D-92)  >500°F (260°C) 
Grau NLGI   1½   
Fator de Rosca*   0,13 
(Parafusos I” B-7 a 60k – 80k psi de pressão de contato)  
  
*(T = K x D x F) aonde: 
T = torque, K = nut factor, também conhecido como fator de atrito, 
D = diâmetro do parafuso, e F = tensão gerada pelo parafuso 
durante o aperto. 

 
Penetração a 77°F (ASTM D-217)  280 - 300 
Corrosão por Tira de Cobre  1A 

(ASTM D-4048) 

Shell 4-Ball (ASTM D-2596) 
Ponto de Solda, kgf  250 

Índice de Desgaste  Não aplicável 
Resistência à Névoa Salina  100 

20% NaCl a 100°F, Horas Livre de Corrosão( ASTM B-117) 

 
*(T = K x D x F) aonde: 
T = torque, K = fator de rosca, também conhecido, de forma 
incorreta, como fator de atrito, D = diâmetro do parafuso, e F = 
tensão gerada pelo parafuso durante o aperto. 

 

Para tipos de embalagens e 
código das peças 
sales@jetlube.com. 

 
GARANTIA 
 

Para informação sobre garantia, favor visitar o site 

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf 

 

SS-30TM EXTREME 
SEM BRILHO, SUBAQUÁTICO, 
ANTICORROSÃO, ANTIGRIPANTE 
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